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सकाळच्या वर्तमानपत्ाांची 
वाहर्ूक.



सकाळच्या वर्तमानपत्ाांची 
वाहर्ूक.







सकाळच्या वर्तमानपत्ाांची 
वाहर्ूक.



पेपर टाकणाऱ्या 
मुलासाठी सकाळी नेहमी 
अांधारच असर्ो.

उन्हाळ्यार्ही त्याला 
सकाळी थांडी भेटायला येर्े.



थांडीच्या दिवसाांर् पेपर 
टाकणाऱ्या मुलाचां अांथरूण 
उबिार असर्ां. रजई गुांडाळनू 
झोपून रहावांसां वाटे.
त्याला आदण त्याच्या
कुत्र्याला थांडीर् लवकर 
उठायचां जीवावर येई.





........पण मजबूरीमुळे
त्याला उठावांच लागे.



उठून र्े िोघे हळूहळू पायऱ्या उर्रून 

आई-बाबाांच्या खोली समोरून जार्ार्.



मग र्े बदहणीची खोली पार करून 
खाली उर्रर्ार्.



मग र्े दकचनमध्य ेजार्ार्. 
आवरून थोडां थोडां खाऊन घेर्ार्.





त्यानांर्र र्े गॅरेजमध्य ेजाऊन पेपराांना घड्या 
घालर्ार्. त्याांना रबर बँड लावर्ार्. 

मग पेपर एका मोठ्या लाल दपशवीर् भरर्ार्.





पेपरचां भारी वजन घेऊन सायकल चालवणां र्सां कठीणच ! 
पण आर्ा पेपर टाकणाऱ्या मुलाला त्याची सवय झालीय. 
र्ो अगिी सराईर्पणे सायकल चालवू शकर् होर्ा. 





पेपर टाकणाऱ्या मुलाला रस्र्ा आर्ा चाांगलाच र्ोंडपाठ 
झालाय.पदहलयाांिा कुठां जायचां? शेवट कुठां करायचा ? 
याचा त्याला फारसा दवचार करावा लागर् नाही. र्ो मस्र् 
पॅडल मारर् दर्थां पोहचर् होर्ा.



त्याच्या डोक्यार् सर्र् वेगवेगळ ेदवचार येर् असर्ार्. 
मोठ्या गोष्टींचे.
लहान गोष्टींचे.
कधी कधी त्याचा मेंिू काहीच दवचार करर् नाही.



कुत्र्यालाही रस्र्ा सवयीचा झालाय.
त्याला मादहर् झालांय की कुठलया झाडाचा वास घ्यायचाय.
त्याला मादहर् झालांय की कोणत्या खड्ड्यार्ून पाणी 
प्यायचांय. कोणत्या खारुर्ाईबरोबर पाठदशवणीचा खेळ 
खेळायचाय आदण कुणावर फक्त भुांकायचांय.





पेपर टाकणारा मुलगा 
आदण त्याचा कुत्ा याांना 
सोडून सगळां जग गाढ

झोपेर् आहे. 
र्रीही र्ी िोघां जाम 
खुश आहेर्.





हळूहळू त्याांच्या आसपासचां जग जागां होऊ लागर्ां. 
डोळे चोळून बाहेर डोकावू लागललेां असर्ां.



चांद्र आदण र्ारे आर्ा गायब होर्ार् आदण
पूवात केसरी –गुलाबी रांगार् न्हावून दनघर्.े



शेवटचा पेपर टाकून पेपर टाकणारा मुलगा 

आदण त्याचा कुत्ा घरी परर्र्ार्.



मुलाच्या खाांद्याला अडकवलेलया दपशवीच े
बांध आदण दपशवी वाऱ्यावर फरफरर् असर्े.



थोड्या वेळार् र्े घरी परर्र्ार्.
घरार् अजून अांधार असर्ो.
पण सगळीकड ेसकाळची गडबड जाणवू लागललेी असर्े.
त्याचे आई-बाबा ही उठलेले आहेर्.



आदण त्याची छोटी बहीण खाली 
शदनवार सकाळच ेकाटूतन पाहर् बसलीय.



मग पेपर टाकणारा मुलगा
आपलया खोलीर् घुसर्ो.

पुन्हा आपलया रजईर् घुसून झोपी 
जार्ो.

रजई अजूनही उबिार असर्े.



आर्ा सारां जग जागां झालेलां असर्ां. 
आदण पेपर टाकणारा मुलगा पुन्हा एकिा 

झोपण्याच्या र्यारीर् असर्ो आदण त्याचां    
कुत्ांही त्याच्यासोबर् झोपी जार्ां.

त्याांचां आजचां काम   
पूणत झालेलां असर्ां



....आर्ा त्याांची स्वप्नां पाहण्याची वेळ होर्ी.....



पेपर टाकणारा मुलगा.
डाव.
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